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Zpracovala: Mgr. Jana Krejsová, ředitelka MDDM Úvaly

1. Základní údaje o MDDM
Struktura výroční zprávy o činnosti střediska volného času - MDDM Úvaly vychází z § 10 odst. 3 a
§ 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 5 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školského
zařízení. Výroční zpráva o činnosti MDDM se zpracovává za období předcházejícího školního roku,
s výjimkou základních údajů o hospodaření školského zařízení. Po schválení na poradě pracovníků
MDDM zasílá ředitelka MDDM výroční zprávu zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě. Výroční
zpráva je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48
Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací.

Identifikační údaje
Název:

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, příspěvková organizace

Adresa:

V. Nováka 372, 250 82 Úvaly

IČO:

43754791

IZO:

108003973

Zřizovatel:

Město Úvaly

Ředitelka :

od 1. 1. 2018 Mgr. Jana Krejsová

Kontakty:

telefon: 281 981 934, 608020488
email: mddmuvaly@mddmuvaly.cz, jana.krejsova@mddmuvaly.cz
www.mddmuvaly.cz

Poslední změna v zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, v
souladu s § 143 odst.1 a podle § 149 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. byla provedena s
účinností k 2. 1. 2018.

2. Charakteristika MDDM
Městský dům dětí a mládeže v Úvalech i v roce 2018/19 plnil primárně funkci střediska volného času
pro děti a mládež, ale také dospělé účastníky vzdělávání. Toto státní školské zařízení s právní
subjektivitou příspěvkové organizace zřizované obcí v souladu se zákonem č.128/ 2000 Sb., o
obcích a zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zabezpečovalo
v Úvalech pravidelné i příležitostné volnočasové aktivity pro děti, žáky, studenty, mládež,
popřípadě další osoby bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. Jako v předchozích letech se
zájmové vzdělávání dětí a mládeže realizuje ve všech zájmových oblastech formou pravidelných,
příležitostných, spontánních aktivit, víkendových a prázdninových akcí, rekreačních činností, táborů,
odborných, osvětových a kulturních akcí. Cílem zájmového vzdělávání je naučit účastníky aktivně
využívat svůj volný čas, podporovat svůj zájem o oblíbenou aktivitu, rozvíjet talent, získávat nové
poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky, realizovat se v kolektivu ostatních účastníků,
popřípadě se umět adaptovat v různém typu kolektivu a prostředí. Vzhledem k tomu, že kvalitní
volnočasové aktivity dětí mají výrazný preventivní význam, klademe důraz na to, aby vedení dětí a
mládeže bylo nenásilné, nabízené činnosti pestré a přitažlivé a děti měly možnost prožít si pocit
sounáležitosti a seberealizace. Při činnosti všech pracovníků MDDM je kladen důraz na kvalitní a
profesionální práci jako služby veřejnosti, spokojenost, bezpečnost a zdraví dětí a účastníků
zájmového vzdělávání.

Důležitým prvkem pro zvyšování kvality výuky a poskytování služeb, je další vzdělávání
pedagogických pracovníků, na který je kladen v MDDM veliký důraz (podrobnosti DVPP viz bod
12). MDDM má v současné době převážně tým kvalifikovaných lektorů, vyjma nových externistů,
kteří si doplňují kurz NIDV- Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou
pedagogickou činnost. Nově máme pouze dva neproškolené externisty, kteří jsou však
nenahraditelní ve své odbornosti a mají problém s časovou vytížeností, kurz plánují na jaro 2020
a prozatím jsou pod pedagogickým dozorem interních vedoucích. Další externistka vede pouze
sbor pro dospělé a neplánujeme, že si bude doplňovat vzdělání.
Činnost MDDM, jednotlivých oddělení a jednotlivých pracovníků se řídí ŠVP MDDM Úvaly ročním
plánem, závěry pracovních porad, Vnitřním řádem MDDM a Organizačním řádem MDDM,
náplněmi práce jednotlivých pracovníků a příkazy ředitele. Provozní porady se konají pravidelně
jednou za měsíc, vždy první středu nebo podle aktuální potřeby, pedagogické rady jsou 2x až 3x
do roka (dle aktuálních potřeb a změn). Zápisy z porad jsou závazným dokumentem řízení.
Činnost MDDM zajišťují interní pedagogičtí a provozní pracovníci, externí pedagogičtí a provozní
pracovníci na DPP a DPČ.

3. Statistika
Ve školním roce 2018/19, byl nově nainstalován systém Domeček, který velmi usnadňuje
elektronické přihlašování a hlavně máme naprosto přesné počty přihlášených účastníků do
statistiky. K 31. 10. 2018 bylo v MDDM zapsáno 753 účastníků do 73 ti zájmových útvarů.
Provozní doba MDDM byla ve školním roce 2018/19 viz následující tabulka.
Provozní doba MDDM
Den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Hodiny
od 8.00 do 21.00 hodin
od 8.00 do 20.00 hodin
od 8.00 do 21.00 hodin
od 8.00 do 21.00 hodin
od 8.00 do 17.00 hodin + případné kulturní akce
mimořádné tréniky + akce (dle situace)
mimořádné tréniky + akce (dle situace)

Problém nedostatku prostor pro činnost tanečního oddělení řešíme jako každý rok pronájmy
prostor TJ Sokol, ZŠ Úvaly a několikátým rokem díky vstřícnosti vedení města, využíváme i
víceúčelový sál Riegrova 65. Na příští rok se ještě budeme snažit využívat a pronajímat prostor
ZŠ Heuréky, který by měl být po rekonstrukci.
Statistika MDDM za rok 2018/2019 a údaje ze zápisu 2019/20
Rok

Počet
kroužků

Počet
účast.

Počet
pedag.

Počet
exter.pr.

Počet
provoz. pr.

2018/19

73

753

5

31

6

2019/20

81

794

6

38

6

rok

Počet
táborů

2018/19

12

Počet
účast.
táborů

Počet
akcí a
soutěží

Počet
účast.
akcí a
soutěží

Počet
účastníků
spontánní
činnost

386

98

8632

5903

4. Řídící a kontrolní činnost
Řídící a kontrolní činnost, je prováděna předběžně, průběžně a následně ředitelkou, dále vedoucími
jednotlivých oddělení. Zásady kontrolních a hospitačních činností jsou uvedeny ve vnitřních předpisech
a směrnicích, dále ve Vnitřním a Organizačním řádu MDDM Úvaly. Předběžná kontrola probíhá před
přípravou akcí a činností formou vypracování organizačního zabezpečení (OZ). Průběžná kontrola, na
jednotlivých poradách, z porady je proveden zápis a následná kontrola - formou vypracování
hodnocení akce, které je opět součástí porad a hodnocení jednotlivých oddělení. Ředitelka
kontroluje vedoucí oddělení, hospitační činností vedení a průběh aktivit v zájmových útvarech a
akcích, dále kontroluje plány činností a průběh jednotlivých táborů. Vedoucí oddělení vykonávají
hospitace v zájmových útvarech, které náleží jejich oddělení. Ředitelka kontroluje veškerou
ekonomickou činnost MDDM, dle vnitřních směrnic - Vnitřní směrnice pro oběh účetních dokladů,
nakládání s majetkem organizace, vnitřní kontrolní systém, Vnitřní směrnice pro postup při
nabývání, evidenci, přesunech, inventarizaci a vyřazování majetku organizace.
S pedagogickými pracovníky jsou na pedagogické radě projednávány zásadní dokumenty (ŠVP,
Vnitřní řád, Organizační řád…), zásady vedení zájmového vzdělávání, provedeno školení o
bezpečnosti práce školitelem BOZP, taktéž školení první pomoci pracovníkem záchranné služby. Na
pedagogické radě, je vedoucími jednotlivých oddělení celkově zhodnocena činnost oddělení a
taktéž táborová činnost. Vedoucí oddělení komunikuje pravidelně s vedoucími jednotlivých ZÚ,
prostřednictvím mailu, případně telefonu.Všechny oblasti zájmového vzdělávání jsou průběžně
hodnoceny na provozních poradách a každá aktivita písemně vyhodnocena.V pololetí a na konci
školního roku jsou vypracována hodnocení jednotlivých oddělení, včetně statistického výkazu.

5. Organizační struktura
ŘEDITELKA
Mgr. Jana Krejsová
VEDOUCÍ PRO MLÁDEŽ A
KULTURU

ÚČETNÍ
Helena Lišková

POKLADNÍ
Pavlína Frýdmanová

PAM
Jiřina Saláková

Externí vedoucí
zájmových útvarů

VRÁTNÁ
Hana Šašková

ZÁSTUPCE statut. orgánu

VEDOUCÍ ODD.
SPOLEČENSKÝCH VĚD
Olga Procházková

VEDOUCÍ TANEČNÍHO
ODD.
Alena Navrátilová

VEDOUCÍ ODD.
ESTETIKY
Iva Fíková



6. Programy a projekty 2018/19
Nejdůležitějším projektem, kterého se MDDM účastní jsou Šablony II. Projekt vyhlásilo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního program Výzkum vývoj a vzdělávání. Výše získané
dotace je celkem 317 010 Kč a MDDM je využije v těchto oblastech: ICT technika (tablety do
vyučování, vzájemná spolupráce pedagogů, komunitní setkání, projektový den mimo SVČ a výuka s
odborníkem. Dále byla podána žádost na MAS ve spolupráci s městským projektovým manažerem,
která by mohla ještě vylepšit technické vybavení kroužků a bezpečnost pomocí kamerového systému
MDDM.

7. Hlavní činnost MDDM Úvaly
MDDM Úvaly vykonával hlavní činnost - zájmového vzdělávání v oblastech:

Provozování školského zařízení pro zájmové vzdělávání - pravidelná výchovná,
vzdělávací a zájmová činnost v zájmových útvarech (dále jen ZÚ), kroužcích, klubech,
kurzech.

Osvětové činnosti - pro děti, mládež a další účastníky akcí, kurzů, besed atd.

MDDM zajišťuje účast na soutěžích, výletech a různých zábavných aktivitách.

Spontánní činnosti - využití otevřené nabídky rozmanitých spontánních činností,
pojatých jako prevence sociálně patologických jevů.

Organizování soutěží a přehlídek umělecké tvorby dětí mládeže i dospělých
vyhlašovaných MDDM.

Individuální péči s talentovanými jedinci a jejich podpora v získávání
dalších dovedností.

Prázdninový program - pobytové a příměstské tábory s bohatým
programem.

Odborné, studijně pracovní a informační služby.

8. Doplňkové činnosti SVČ
Ve školním roce 2018/2019 MDDM Úvaly tuto činnost nevykonával.

9. Materiální, technické a ekonomické podmínky
Ve školním roce 2018/19 MDDM realizoval převážnou část zájmového vzdělávání v budově
MDDM čp.372 v ulici V. Nováka v Úvalech, která je ve vlastnictví města. Z důvodu nedostatku
vhodných prostor v této budově, byly pro taneční formace, soutěže a klavírní kroužek
pronajímány další prostory TJ Sokol, ZŠ Úvaly a zdarma poskytnut městem sál Riegrova 65. Tyto
další prostory taktéž odpovídají hygienickým, bezpečnostním podmínkám a předpisům a žáci i
lektoři jsou seznámeni s provozním řádem těchto konkrétních míst. Ekonomické podmínky pro
činnost MDDM jsou stanoveny a limitovány rozpočtem, který vychází z neinvestičního příspěvku
poskytovaného zřizovatelem městem Úvaly. Mzdy jsou limitovány krajským normativem, které se
sledují vždy za uplynulý školní rok. Mzdy pro externí pedagogické pracovníky jsou z části
vypláceny ze státního rozpočtu, z části jsou hrazeny z vlastních příjmů organizace. Dalším
zdrojem finančních prostředků jsou sponzorské dary, kterých ovšem není mnoho. Velká část
nákladů na materiální vybavení je hrazena z vlastních výnosů, které jsou tvořeny především
úplatami za zájmové vzdělávání. Z těchto příjmů také z části financujeme provoz zařízení. Dalším
významným a nepostradatelným příspěvkem od zřizovatele jsou prostředky, určeny na opravy a
rekonstrukce zařízení. Výše úplaty za zájmové vzdělávání je stanovena na každý školní rok a
vypočítává se z nákladů minulého školního roku. Při tvorbě úplaty je brán zřetel na náročnost
zájmového útvaru, akce apod. a také na přístupnost všech sociálních vrstev.
Výše úplaty je stanovována v těchto obdobích: a) pravidelné zájmové vzdělávání – září běžného
roku na pololetí školního roku b) úplata za tábory je stanovována většinou na přelomu března až

dubna, běžného roku, dle skutečných nákladů na účastníka c) úplata za akce: většina akcí je
bezúplatná, pokud je cena stanovena, vychází z předpokládaných nákladů na tuto akci e) Podle §
11, odst. 3 vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání je možné úplatu snížit, resp. prominout
dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální
příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná
oprávněná osoba, nebo dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu
potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu a tento příspěvek nebo jeho
část je vyplácena a pokud výše uvedené skutečnosti prokáže ředitelce SVČ. MDDM se z těchto
příjmů snaží poskytnout všem svým zaměstnancům vhodné materiální vybavení a podmínky pro
rozvoj a zkvalitňování výuky.
Město úvaly nám letost zaplatilo klimatizaci, která významně pomohla vyřešit zoufalý tepelný
discomfort v kancelářích pod střechou. MDDM si ze svého fondu investic zaplatilo výměnu oken v
galerii a sálku, které I s parapety a žaluziemi stály 212 478,46 Kč. Další úložný prostor, který slouží
jako spisovna, MDDM nechal vyrobit na míru a vestavná skříň je umístěna dole v sálku, celková
cena i s montáží 79 088,-. Pro kvalitní výuku klavíru bylo vyměněno pianino za 39 000,- stávající
pianino ladič bohužel seznal jako nenaladitelné s tím, že jeho oprava by byla dražší než toto zánovní.
MDDM musí opravit podezdívky u plotu a zajistit opětné vymalování v příštím roce.

10. Činnost MDDM Úvaly
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

Jednotlivá oddělení MDDM
Pravidelná zájmová činnost
Příležitostná zájmová činnost
Prázdninová činnost, pobytové akce a soustředění ZÚ
Práce s talent
Inkluzní program
Organizace soutěží a přehlídky
Spontánní zájmová činnost
Odborná pomoc

10. 1 Jednotlivá oddělení MDDM
Oddělení pro kulturu a mládež statistika 2018 /2019
vedoucí Mgr. Jana Krejsová
Počet
kroužků
2018/19

Počet
účastníků
kroužků

Počet
externích
pracovníků

Akce
2018/19

Počet
účastníků
akce

Tábory

1

7

1

8

3939

2

Oddělení pro mládež a kulturu (OMK) plní tyto stěžejní úkoly:









rozvíjet zájem (oblíbenou aktivitu) i talent
umožnit získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky
pomoci realizovat se v kolektivu ostatních účastníků
umět se adaptovat v různém typu kolektivu a prostředí
nabídnout možnost prožít pocit sounáležitosti a seberealizace
rozšíření kulturního přehledu
preventivní význam výchovy mládeže ve volném čase
naučit účastníky aktivně využívat svůj volný čas

Akce tohoto oddělení jsou zaměřeny zejména na kulturní, vědeckou a občanskou osvětu. Organizované
akce, propojují všechny generace, což je jeden z dlouhodobě nastavených cílů celého MDDM. V tomto
školním roce jsou využívány finanční prostředky z dotačního program Šablony|II, na různá vzdělávací
komunitní setkávání, která přesně zapadají do konceptu tohoto oddělení. Jako jedna z časově

náročnějších akcí byla vybudovaná úniková místnost, kterou si v sobotu 22. 9. 2018 prošlo několik
týmů.
Další velké akce organizované vedoucí oddělení pro kulturu a mládež byly ve spolupráci s městem a
ZŠ Úvaly: Čarodějnice a Den dětí. Ohlasy veřejnosti a velmi hojná účast nám potvrdila, že je o tyto
akce opravdu velký zájem.
Do budoucna opět plánujeme zařadit preventivní program proti šikaně, spojování rodin ve společných
soutěžních týmech. Příští rok plánujeme zařadit všechny elektrotechnické kroužky pod toto oddělení,
protože více naplňují zaměření oddělení zejména pro mládež a oddělení SVV se bude moci věnovat
svému nastavenému trendu poznávání přírody, pochodů, objevování zajímavých míst atp.

Den Dětí

Taneční oddělení statistika 2018 /2019
vedoucí Alena Navrátilová

Počet
kroužků
2018/19

Počet
účastníků
kroužků

Počet
externích
pracovníků

Akce
2018/19

Počet
účastníků
akcí

Tábory

32

397

16

38

1985

2

Taneční oddělení plní tyto stěžejní úkoly:







vést dětí k radosti z pohybu
umožnit objevit vlastní pohybové schopnosti
rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti
pomáhat odstraňovat špatné pohybové návyky a zlepšovat držení
vytvořit u dětí základy pohybové paměti přiměřeně jejich věku, individuálním
schopnostem a možnostem
poznání pohybových zákonitostí lidského těla a jednotlivých jeho částí















spojit pohyb s hudbou
soutěžní sekce TS Rytmus – připravenost na soutěže
seznámení s technikami současného streetového tance
poznávání různých technik – základ baletu, lidového, výrazového a společenského
tance techniky Graham, a jejích prolínání do technik současného moderního tance
naučit se rytmickému dynamickému a přesnému pochodu
zvýšení obrazotvornosti, nápaditosti, dramatizace a vlastní tvořivosti
dokázat konkurovat nejlepším tanečníkům a skupinám na soutěžích
připravit na případný růst v profesionálních tanečních skupinách, vychovávat další
instruktory a vedoucí tanečních kroužků z řad nejstarších tanečníků
vystupovat na akcích DDM i pro veřejnost
reprezentovat MDDM na domácích i zahraničních soutěžích
umět zvládat krizové situace.
zlepšovat fyzickou, psychickou a sociální samostatnost
prohlubovat rozsah pohybu
dotahovat pohyby, učit se přesnosti pohybu a rozestavení ve formaci

TO opět zrealizovalo dne 9. 12. 2018 projekt taneční soutěže Vánoční cena MDDM Úvaly. Soutěž
se konala z prostředků MDDM Úvaly a z vybraného startovného. Projekt je zajímavý zejména tím, že
si celé vystoupení musí účastníci vymyslet samostatně. Další krásný počin TO je závěrečné
vystoupení všech účastníků tanečních kroužků v Salesiánském divadle. Protože se oddělení stále
rozrůstá, na další rok je podepsaná smlouva o pronájmu na tuto akci s divadlem Kolín. Nájem bude
zaplacen ze zdrojů za vybrané vstupné. Oddělení mělo opět mnoho úspěchů v různých soutěžích, z
nichž nejvýznamnější jsou:
18.- 24.11. 2018 mistrovství světa Latinofestival & Urban Street Dance pořádaného světovou taneční
organizací WADF v České republice v centru Babylon v Liberci.
Naši tanečníci na šampionátu v Liberci získali jedenkrát titul Mistra světa a zlatou medaili, jedenkrát
vybojovali stříbro a jednou byli na 4. místě. Jarní soutěže pro naše nejlepší týmy zaznamenaly take
mnohé úspěchy. Moderna RIV A získala titul druhého Vicemistra ČR na soutěži pořádané SUT. Na
MČR SUT i CDO jsme se velmi často probojovali mezi finalisty, zlato získaly na soutěži MČR ČAT
týmy streetu RII a RIII a diska RII, stříbro pak všechny zúčastněné skupiny moderny RIA, RIB, RII,
RIII A a malý tým RIII.

0ddělení estetiky /OE/ statistika 2018/2019
vedoucí Iva Fíková
Počet
kroužků
2018/19

Počet
účastníků

Počet
externích
pracovníků

Akce
2018/19

Počet
účastníků

Tábory

25

204

8

15

2388

2

Oddělení estetiky plní tyto stěžejní úkoly:















umožňuje zapojovat fantazii při tvorbě vlastních návrhů
pomáhá rozvíjet manuální zručnost a jemnou motoriku
rozvíjí cit pro materiál. osvojování různých technik
pomáhá samostatně a systemat. pracovat, rozvíjet tvořivost a představivost
vede k získávání kladného vztahu k výtvarnému a dramatickému umění
pomáhá získávat hlasovou, pohybovou a loutkohereckou průpravu
hrát divadelní představení, vytvořit vlastní dram. improvizaci
hrát na nástroj ve skupině i sólově
vystupovat na akcích DDM i pro veřejnost
flétnisté - znát noty, základní stupnice
pomáhá získávat cit pro hudbu, rytmus i temporytmus
umožňuje vystupovat na akcích DDM i pro veřejnost
seznamovat se s lidovými tradicemi, učit se starým technikám lidové tvorby
učí umět zvládat krizové situace

EO v letošním roce zrealizovalo projekt soutěže dětí jako jednotlivců I z různých organzací- o
nejkrásnější dýni do zahrady “Dýňování“, která je zároveň žádanou environmentální výchovou.
Dýně v podobách roztodivných postav představovaly nádhernou dekoraci na zahradě v MDDM.
Během roku vybojovala dvě děvčata z výtvarného kroužku krásné umístění v soutěži Svazu
zahrádkářů 9. a 10. místo z 2455 celkových prací. Krásná závěrečná výstava Budoucnost, byla
opět hrazena ze Šablon II, jako komunitní setkání. Pozvány byly maskérky a vlásenkářky ze školy
GBČPČSSOU, které zájemce líčily ve stylu sci-fi.

Tým CanSat

Oddělení sportu a všeobecného vzdělávání statistika 2018/19
vedoucí Olga Procházková

Počet
kroužků
2018/19

Počet
účastníků

Počet
externích
pracovníků

Akce
2018/19

Počet
účastníků

Tábory

13

145

5

37

320

6

Oddělení SVV plní tyto stěžejní úkoly:











rozvíjet samostatnost, zodpovědnost a schopnost tolerance a
spolupráce ve dvojici i ve skupině
rozvíjet pohybové schopnosti a to zejména obratnost, rychlost, pružnost atd.
rozvíjet morálněvolní vlastnosti a smysl pro fair play
orientovat se v terénu podle mapy
šachisté zapojovat matematické a strateg.myšlení a zvládat základní herní situace
učit se se základním pravidlům stolování, kuchařské dovednosti
učit se pracovat v kolektivu
umět zvládat krizové situace
zabezpečit volný čas dětí při pravidelných kroužcích a spontánní činnosti
umožnit poznávání krás ČR, vztah k přírodě, k environmentální výchově
upevňování rodinných pout, sociálního cítění, překonávání komunikačních bariér

SVV oddělení se i letost zúčastnilo mnohých šachových turnajů, které pořádají jiné organizace /Sokol
Český Brod, KČT, MDDM Benešov, Poděbrady, Nymburk/. Sice jsme nevyhráli medaile, ale naši
účastníci se v konkurenci neztrácejí. SVV také tradičně uspořádalo regionální kolo šachového
turnaje u nás v Úvalech.
Navázána spolupráce s turistickým kroužkem Toulavé boty z Ostravy, přinesla oboustranou
spokojenost při vzájemných návštěvách. Naše děti si prohlédly Ostravu a ostravské děti zase
obdivovaly Prahu. Určitě podobnou akci zase zopakujeme. Velkým úspěchem byla účast kluků z
elektrokroužku na soutěži CANSat dne 29. 1. 2019 zaujali porotu svým satelitem a ta je poslala do
národního kola v Plzni. Národní finale proběhlo dne 25. 4. a náš tým se opět neztratil. Mezi samými
středoškoláky se kluci umístili na 7. místě z 11.
Nadále toto oddělení připravilo mnoho pochodů, návštěvy zajímavých I památečných mist a děti si to
opravdu užívají.
Závěr:
všechna oddělení splnila nastavené cíle a v mnohém je i překonala. Plánujeme další rozšíření
kroužků, zejména technického zaměření, protože tato nabídka dlouhodobě v MDDM chyběla.
Z tohoto důvodu budeme na příští rok přijímat pedagoga volného času (na částečný úvazek), který
doposud vede kroužky elektrotechnické, tým CanSat a Vesmír. Pro plánované kroužky robotiky,
budeme shánět odborníka z této oblasti. Další plánovanou posilou a odborníkem, našeho interního
sboru, je Eliška Dvorská, která bude mít na starosti celé oddělení hudební (klavír, housle, flétny,
klávesy, kytary, sbor). Hudební oddělení bude tedy nově vyčleněno z estetického.

´

10. 2. Pravidelná zájmová činnost
Rozpis kroužků odd. estetiky (OE) a odd. sportu a všeob. vzděl. (SVV)
a odd. pro mládež a kulturu (OMK) školní rok 2018/2019
Den

Kroužek

Od - do

Vyučující

Místnost

V.S.

Cena

Housle, klavír
Vaření I
Vaření II
Flétna,klávesy
Výtvarný 1-4 třída
Výtvarný 5-9 třída
Výtvarné techniky pokročilí

13.30 - 20.00
13.30 - 15.30
15.30 - 17.30
13.00 - 18.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.30
17.30 - 19.00

Eliška Dvorská
Olča Procházková
Olča Procházková
Petr Nováček
Hana Novosádová
Iva Fíková
Iva Fíková

Galerie
Kuchyň
Kuchyň
Keramika
Učebna VV
Učebna VV
Učebna VV

183232
183111
183112
183221
183211
183212
183216

9.20 - 10.05
10.15 - 11.00
13.30 - 14.30
13.30 - 21.00
15.30 - 17.30
15.30 - 17.00
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30

Eva Drábová
Eva Drábová
Iva Fíková
Eliška Dvorská
Olča Procházková
Simona Mašatová
Pavel Sýkora
Pavel Sýkora

Taneční sál
Taneční sál
Učebna VV
65/galerie
Kuchyň
Galerie
Učebna VV
Učebna VV

183101 40Kč/hod
183102 40Kč/hod
183181
700 Kč
183231 2 500 Kč
183114
700 Kč
183251
800 Kč
183171
900 Kč
183172
900 Kč

Keramika I od 6 let
Výtvarné techniky zač. I
Flétna, klávesy
Keramika II od 6 let
Kytara začátečníci I.B
Kytara zač. II.B děti z min.r.
Vesmír od 6 let
Kytara mírně pokročilí
Šachy začátečníci
Prostorová výtv.tvorba od 8 l.

13.00 - 14.00
14.00 - 15.30
13.00 - 16.30
15.30 - 16.30
15.30 - 16.15
16.15 - 17.00
16.30 - 17.30
17.00 - 17.45
16.35 - 17.30
17.30 - 18.30

Jana Krejsová
Iva Fíková
Petr Nováček
Anna Sajdlová
Kryštof Novotný
Kryštof Novotný
Pavel Sýkora
Kryštof Novotný
Petr Nováček
Anna Sajdlová

Keramika
Učebna VV
Galerie
Keramika
Sálek
Sálek
Galerie
Sálek
Učebna VV
Učebna VV

183201
183214
183222
183202
183242
183245
183161
183246
183131
183217

800 Kč
900 Kč
800 Kč
800 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč
500 Kč
900 Kč

Flétna, klávesy
Výtvarné techniky zač. II
Keramika IV starší
Kytara začátečníci I.A
Kytara zač.II.A děti z min.r.
Kytara pokr.
Keramika V starší
Keramika VI dospělí

13.30 - 18.00
13.30 - 15.00
14.30 - 16.00
15.00 - 15.45
15.45 - 16.30
16.30 - 17.15
16.00 - 17.30
18.00 - 19.30

Petr Nováček
Iva Fíková
Jana Krejsová
Jan Grünwald
Jan Grünwald
Jan Grünwald
Jana Krejsová
Jana Krejsová

Galerie
Učebna VV
Keramika
Sálek
Sálek
Sálek
Keramika
Keramika

183223
183215
183204
183241
183244
183243
183205
183206

800 Kč
900 Kč
1 200 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč
1 200 Kč
1 800 Kč

13.00 - 17.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Petr Nováček
Olča Procházková
Jan Grünwald
Marcel Havrda
Marcel Havrda

Galerie
Učebna VV
Učebna VV
Učebna VV

183224
183122
183141
183151
183401

800 Kč
300 Kč
400 Kč
900 Kč
700 Kč

18.00 - 20.00

Lucie Prokopová

Galerie

183261

600 Kč

pondělí

2 500 Kč
700 Kč
700 Kč
800 Kč
600 Kč
700 Kč
900 Kč

úterý

MK OuvaláčekCvičení R+D od 1 roku
MK OuvaláčekCvičení R+D od 1 roku
Angličtina hrou 1-3 třída
Klavír
Vaření IV
Divadelní od 6 let
Elektrotechnik I od 8 let
Elektrotechnik II od 12 let
středa

čtvrtek

pátek

Flétna, klávesy
Turistika starší
1 x za 14 dní Ornitologický
Přírodovědci-debrujáři od 6 l.
Magic
neděle

Pěvecký sbor

Rozpis tanečních kroužků (TO) ve školním roce 2018/2019
Den
pondělí

Kroužek

Od - do

Vyučující

Místnost

průprava 1 (5-18 let)
moderna nesout.I (5-8 let)
RII Street soutěžní (6-12 let)
RIII Street soutěžní (12-16 let)
street nesout. I (5-10 let)
street nesout. II (11-16 let)
RIV C moderna (nad 15 let)

14:00
15:00
15:00
17:00
17:00
18:00
19:00

- 15:00
- 16:00
- 17:00
- 19:00
- 18:00
- 19:00
- 21:00

Alena Navrátilová
Alena Navrátilová
Helena Prchalová
Helena Prchalová
Blanka Veselá
Blanka Veselá
Bára Stočesová

sál MDDM
sál MDDM
Riegrova 65
Riegrova 65
sál MDDM
sál MDDM
sál MDDM

183351
183311
183331
183333
183336
183337
183309

průprava 2 (5-18 let)
průprava 3 (5-18 let)
RIII DD soutěžní (12-16 let)
mažoretky (6-16 let)
posilování (od 12 let,dospělí)
taneční tech.RIV B (nad15 let)
Electric Boogie (6- 99 let)
REC (nad 15 let)
kalanetika dospělí

14:00
15:00
15:30
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00

- 15:00
- 16:00
- 17:00
- 19:00
- 18:00
- 19:00
- 19:00
- 21:00
- 20:00

Alena Navrátilová
Alena Navrátilová
Tereza Rothová
Eliška Sedliská
Tereza Rothová
Jana Maroušková
Honza Ťoupalík
David Procházka
Alena Navrátilová

sál MDDM
sál MDDM
sokolovna
ZŠ tělocvična
sál MDDM
Riegrova 65
sál MDDM
Riegrova 65
sál MDDM

183352
500 Kč
183353
500 Kč
183322
900 Kč
183381 1 200 Kč
183391
500 Kč
183364
500 Kč
183341
500 Kč
183335 1 200 Kč
183373 60 Kč / h

průprava 4 (5-18 let)
průprava 5 (5-18 let)
RII moderna (7-11 let)
RII DD soutěžní (5-12 let)
RIII A moderna (12-16 let)

14:00
15:00
15:00
17:00
18:30

- 15:00
- 16:00
- 17:00
- 18:30
- 21:00

Alena Navrátilová
Alena Navrátilová
Anna Poupová
Monika Bukačová
Sarah Kubaričová

sál MDDM
sál MDDM
Riegrova 65
Riegrova 65
Riegrova 65

183354
183355
183303
183321
183305

500
500
900
900
900

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

RI B moderna (4- 8 let)
RI A moderna (8-11 let)
taneční technika RIIIB(11-16 let)
moderna nesout.II (8-13 let)
moderna nesout.III (10-19 let)
RIV B moderna (nad 15 let)

15:00
16:30
18:00
17:00
18:00
19:00

- 16:30
- 18:00
- 19:00
- 18:00
- 19:00
- 21:00

Alena Navrátilová
Alena Navrátilová
Alice Pechová
Míša Bártová
Míša Bártová
Jana Maroušková

Riegrova 65
Riegrova 65
Riegrova 65
sál MDDM
sál MDDM
Riegrova 65

183302
183301
183362
183312
183313
183308

900
900
500
500
500
900

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

RIII B moderna (11-14 let)
disko nesout. I (5-10 let)
disko nesout. II (11-16 let)
RIV A moderna (nad 15 let)

16:00
16:00
17:00
18:00

- 18:00
- 17:00
- 18:00
- 20:00

Alice Pechová
Vendula Kotálová
Vendula Kotálová
Tereza Rothová

Riegrova 65
sál MDDM
sál MDDM
Riegrova 65

183306
183323
183324
183307 1

900
500
500
200

Kč
Kč
Kč
Kč

REC nebo RIV A
1x za 14 dní
mažoretky 1x za 14 dní- sudé
náhrady a mimořádné tréninky

10:00 - 12:00

David nebo Tereza

Riegrova 65

9:00 - 12:00

Eliška Sedliská

Sokolovna

V.S.

cena
500
500
900
900
500
500
900

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

neděle

10. 3. Příležitostná zájmová činnost akce jednotlivých oddělení
I. pololetí
den
10.9.
12. 9.
15. 9.
22. 9.
22. 9.
6. 10.
13.10.
19.10.
20.10.
22.10.
29. 10.
30.10.

akce
Konkurz do TS Rytmus II Modern Dance
Konkurz do TS Rytmus I B a I A Modern Dance
Srí lanka na talíři
Úniková hra Merlin
Setkání vedoucích a účastníků LT po xxx letech
Pochod „Českobrodská padesátka“ Český Brod
Šach.turnaj Lysá nad Labem
Zámek Chvaly výstava Pat a Mat
Vystoupení na oslavách vzniku republiky – RI B
PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ – výtvarná soutěž
Podzimní prázdniny Toboga fantasy park
Podzimní prázdniny Zemědělské muzeum Praha

10. 11.

Pochod „100. Výročí narození M. Horníčka“ Praha

Procházková
Procházková

oddělení
OE
OE
OMK
OMK
TO
SVV
SVV
SVV
TO
OE
SVV
SVV
SVV

4. 11.

Turnaj „ O pohár města Milovice“ Milovice

Procházková

SVV

10. 11.

Šach. turnaj Poděbrady

Procházková

SVV
TO
SVV
SVV

18.-24.11. MS WADF Liberec moderna, street, disko, EB

garant

Navrátilová
Navrátilová

Krejsová
Krejsová
Navrátilová
Procházková
Procházková
Procházková
Navrátilová
Fíková
Procházková

24. 11.

Pochod „Draháňským údolím“ Praha

Navrátilová
Procházková

24. 11.

Šach. turnaj Křinec

Procházková

1.12.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

2. 12.

Fíková
OE
Procházková
SVV
Pochod „Mikulášské putování za čertem Barnabášem“

5. 12.

Mikuláš v MDDM

Procházková SVV

8. 12.

Šach. turnaj Čelákovice

Procházková SVV

8. 12.

Pochod „Tulácká cítka“ Davle

Procházková SVV

9. 12.

Kino Klánovice „Čertí brko“ Klánovice

Procházková SVV

9. 12.
9.12.
9.-13. 12.
13. 12.
4.1.-5.1.

KOLEDY – sbor Vocali na vernisáži 100leté vánoce
Vánoční cena MDDM
100LETÉ VÁNOCE- výstava kroužků OE
VÁNOČNÍ KONCERT- vystoupení dětí z hudeb. kr.
Výlet do kina a společné spaní – street RIII

12. 1.

Pochod „Večerní Prahou“

Fíková
Navrátilová
Fíková
Fíková
Navrátilová
Procházková

12. 1.

Výlet na trojské zimoviště ptactva

Procházková SVV

17. 1.

O krásných zahradách

19. 1.
29. 1.

Království železnic Praha
CanSat

Krejsová
OMK
Procházková SVV
Procházková SVV

OE
TO
OE
OE
TO
SVV

II. pololetí
den
8. 2.

akce
Takoví normální zabijáci: zajímavosti ze života
kukaček

garant

oddělení

16. 2.

Pochod „Klánovice aneb cesta tam a zase

Procházková

SVV

Procházková

SVV

Krejsová

OMK

zpátky“
16. 2.

Pochod „Klánovice aneb cesta tam a zase
zpátky“

28. 2.
9. 3.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „Moje oblíbená rostlina“ - ČSZ Fíková
DĚTSKÝ KARNEVAL a PYŽAMOVÁ PÁRTY
Fíková

16. 3.

Pochod „Turbanské Černošice“

Procházková

OE
OE
SVV

17.3.
23.3.

Českolipský zvoneček - pohár formací
region Taneční skupina roku Praha REC

23. 3.

Sachový turnaj region Polabí

Navrátilová
Navrátilová
Procházková

TO
TO
SVV

24.3.
28.3.
30.3.
30.3.

region Taneční skupina roku Most
vystoupení na oslavě Dne učitelů
region CDO Střední Čechy – formace
Děti v akci – Praha Chodov – pohár formací

30. 3.

Pochod „Za povidlovým koláčem“ Benešov

Navrátilová
Navrátilová
Navrátilová
Navrátilová
Procházková

TO
TO
TO
TO
SVV

5.4.

Středočeský pohár street, DD - okresní kolo
Poděbrady
Dancefonie Poděbrady - pohár formací
Rozloučení s číslem 555, výstava akvarelů
region SUT FTM Praha – formace

Navrátilová

TO

13. 4.

Navrátilová
Krejsová
Navrátilová
Pochod „Kocourkovské vandrování“ Pardubice Procházková

18. 4.
19.4.
20.4.

VELIKONOČNÍ VÝTVÁRNÁ DÍLNA
Dance Děčín - pohár formací mažoretky
MČ Taneční skupina roku Praha ART

25. 4.

Národní finále soutěže CanSat Plzeň

Fíková
Navrátilová
Navrátilová
Procházková

OE
TO
TO
SVV

27.4.
27.4.

MČ CDO street Praha
pohár formací mažoretky- Majorettes Chodov

27. 4.

Pochod“ Kudy chodil Karel IV.“ Karlštejn

Navrátilová
Navrátilová
Procházková

TO
TO
SVV

30. 4.
4.5.
5.5.

Čarodějnice
MČ CDO – art disciplíny Chomutov
MČ Taneční skupina roku Chrudim Street

5. 5.

výlet do ZOO Praha

Krejsová
Navrátilová
Navrátilová
Procházková

OMK
TO
TO
SVV

8. 5.

Hrad Český Šternberk

Procházková

SVV

11.5.
11.5.

MR SUT FTM formace mládež od 16 let Litoměřice Navrátilová
Duběnka – Čelákovice - pohár formací
Navrátilová

11. 5.

Šach.turnaj Český Brod

Procházková

TO
TO
SVV

16. 5.
16. 5.
18. 5.

Výživa dětí od 1 roku do 18 let
Středočeský pohár krajské kolo – Mladá Boleslav
MR SUT FTM formace Česká Lípa děti a junioři
ART
MR SUT FTM formace Česká Lípa děti a junioři
SD,DD

Krejsová
Navrátilová
Navrátilová

OMK
TO
TO

Navrátilová

TO

19. 5.

Výlet na Padrťské rybníky v CHKO Brdy

Procházková

SVV

23. 5.

MČR CDO ART – sóla junioři, Praha

Navrátilová

TO

6.4.
12. 4.
13.4.

19. 5.

TO
OMK
TO
SVV

Výstava Čtyřlístku Praha

Fíková
Navrátilová
Navrátilová
Navrátilová
Navrátilová
Fíková
Fíková
Procházková

OE
TO
TO
TO
TO
OE
OE
SVV

1. 6.

Den dětí

Krejsová

OMK

1. 6.
2. 6.

O cenu starostky města Česká Lípa - pohár
Navrátilová
formací
NEDĚLNÍ VEČERNÍ KONCERT- pěvecký sbor Vocali Fíková

8.6.

Mažoretky v Kolíně – Kmochův Kolín

7.- 8. 6.

Strážce pokladu Praha, spaní MDDM

8.- 9. 6.
9. 6.

MR ČAT- Jablonec n/N
VERNISÁŽ a MASKÉRSKÁ DÍLNA „Budoucnost“

12. 6.

Šach. turnaj Memoriál J. Novotného

9-13. 6.

VÝSTAVA kroužků OE„Budoucnost“

13. 6.

KONCERTNÍ HODINA hry na flétnu a klávesy

16. 6.

Rozloučení s ornitologickým kroužkem

23. 5.

DIVADÉLKO – Perníková chaloupka

24. 5.
25. 5.
25. 5.
26. 5.
28. 5.

MČR CDO ART – Contemporary Praha
MČR CDO ART – sóla děti, Praha
Pohár - Májová mažoretka – Česká Lípa
Akademie Salesiánské divadlo Praha
KONCERTNÍ HODINA hry na klavír a housle

30. 5.

KONCERTNÍ HODINA hry na kytaru

31. 5.

TO

Navrátilová
Procházková

OE
TO
SVV

Navrátilová
Fíková
Procházková

TO
OE
SVV

Fíková
Fíková
Procházková

OE
OE
SVV

19. 6.

vystoupení na zahájení tan. soutěže v ZŠ Praha
Navrátilová
Počernice
22. 6.
vystoupení u plaveckého bazénu Natrix v Úvalech Navrátilová
21.- 22. 6. kino, rozlučka a spaní RII street
Navrátilová

TO

21.- 23. 6. Toulavé boty Ostrava u nás

TO
TO
SVV

Procházková

10. 4. Prázdninová činnost MDDM
Pobytové tábory 2018/19
29.6.-13.7.

Po hedvábné stezce

A.Navrátilová

17.8.-24.8.

Taneční soustředění Louňovice pod Blaníkem

A.Navrátilová

Příměstské tábory 2018/19
29. 10. – 30. 10.

Podzimní turistický tabor

O. Procházková

25. 2. - 1. 3.

Jarní turistický tabor

O.Procházková

1. 7. – 5. 7 .

Vědeckotechnický

P.Sýkora / J. Krejsová

8. 7.- 12. 7.

Výtvarný I.

I. Fíková / J.Krejsová

15. 7.- 19. 7.

Výtvarný II.

I. Fíková / A.Krejsová

15. 7.- 19. 7.

Turistický I.

O.Procházková

22. 7.- 26. 7.

Turistický II.

O.Procházková

29. 7.- 2. 8.

Taneční příměstský tábor

H. prchalová/ M. Bukačová

29. 7 -2. 8.

Turistický III.

O.Procházková

5. 8. -9. 8.

Cyklistický tábor

O. Procházková

Vědeckotechnický tábor

Cyklistický tábor

10. 5. Práce s talenty
MDDM svým praktickým zaměřením velmi často vyprofiluje mladé uchazeče k jejich další
profesní dráze. Zkušenosti a získané dovednosti v oblasti - taneční, výtvarné, dramatické
, fotografické, literární tvorby apod., děti zúročí ve svém dalším životě, zvlášť pokud je
podporován jejich přirozený talent. Z toho vyplývá, že je třeba:
speciálních zájmových útvarů pro talentované jedince, což se nám daří
zejména v oblasti hudební (individuální hodiny klavíru, houslí, flétny a kláves), dale ve
výtvarných činnostech kde mají děti individuální péči dle svých schopností.
Práce s talenty na mimořádných tréninkových lekcích:
sobotní, nedělní tréninky, individuální příprava, technické zdokonalení,

prostorové zkoušky
Mimořádné tréninky RII moderny, RII diska, RII a RIII streetu před soutěžemi
probíhaly v sokolovně a Riegrově 65. Individuálně byly připravovány děti na MR v sólech
Alenou Navrátilovou a Sarah Kubaričovou.
organizování akcí pro děti a mládež s vyhraněnými zájmy (kulturně
vzdělávacích a osvětových)
podpora akcí mládeže pro mládež (divadlo, soutěže hry apod.)

10. 6. Inkluzní program
Tento plán je vypracován pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváří
podmínky pro společné vzdělávání.
Zákonné normy:
 Novela školského zákona č. 82/2015 Sb. (školský zákon)
 Vyhláška č. 27/2016 Sb. (vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
žáků nadaných).
 Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách, ve spolupráci se
školskými poradenskými zařízeními.
Účastník zájmového vzdělávání se speciálními potřebami
Účastníkem zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí
osoba, která potřebuje k uskutečnění svých vzdělávacích potřeb na základě rovnoprávného
vztahu, poskytnutí zvláštních podpůrných opatření. Těmito opatřeními ve školských
službách se rozumí veškeré nezbytné úpravy ve vzdělávání a optimalizované podmínky
vzdělávání, které odpovídají specifickým potřebám dítěte. Děti, žáci a studenti mají právo
využívat tato poskytovaná podpůrná opatření školských zařízení bezplatně.
Podpůrná opatření prvního stupně jsou v MDDM Úvaly poskytovány účastníkům, kteří
potřebují minimální úpravu metod, organizace a výukových prostředků, pro jejich zapojení a
začlenění do sociální a komunikační sítě zájmového útvaru.
Konkrétní drobné úpravy v rámci jednoho kroužku, patří do kompetence vedoucího tohoto
útvaru, který o opatřeních informuje přímého nadřízeného MDDM a zároveň tuto skutečnost
zaznamená do Deníku konkrétního kroužku. Specifické úpravy v rámci zájmového útvaru,
které daný vedoucí musí vytvořit:
- plán změn v organizaci kroužku a individuálním přístupu k účastníkovi
- individuální plán vzdělávání a způsobu práce s účastníkem
- o všech těchto opatřeních informovat zákonné zástupce a nadřízeného MDDM
- případné změny, konzultovat s výše uvedenými
- čtvrtletně, daná opatření hodnotí a zjišťuje, zda je tato podpora dostatečná.
Pokud již přímá podpora nepostačuje, vedoucí zájmového kroužku společně s dalšími
vedoucími a ředitelkou MDDM, vytvoří Plán pedagogické podpory (PLPP), formulář PLPP v

příloze č. 3 Vyhlášky č. 27/2016. S tímto plánem je seznámen účastník zájmového útvaru
a zákonný zástupce, případně další pracovníci, kteří mají účastníka ve svém kroužku.

Plán pedagogické podpory (PLPP) obsahuje:
Jméno a příjmení účastníka
Název zájmového kroužku, den a hodina schůzek
Důvod k sestavení PLPP
Datum vyhotovení
Datum plánovaného vyhodnocení ( 1x za 3 měsíce)
I. Charakteristika účastníka – popis obtíží, silné a slabé stránky
II. Stanovení cílů PLPP – stanovení cílů rozvoje účastníka
III. Podpůrná opatření v DDM
a) metody výuky – změny, úpravy
b) úpravy v organizaci výuky v zájmovém kroužku
c) hodnocení účastníka – jaké nastanou změny v hodnocení
d) pomůcky
e) vyhodnocení účinnosti PLPP datum
Plán je následně vyhodnocován 1 x za tři měsíce, pokud ani tato další upravená podpůrná
opatření nejsou efektivní, vzdělávání žáka nemá tendenci se zlepšovat nebo se stav horší,
bude doporučeno zákonným zástupcům a účastníkovi navštívení školského poradenského
zařízení. MDDM předá poradenskému zařízení PLPP,aby se předešlo uplatňování
neúčinných opatření. Poradenské zařízení po přezkoumání situace následně vydá opatření
k uplatňování podpůrných opatření dalších stupňů.

10. 7. Soutěže a přehlídky



Pořádané MDDM: výtvarné, taneční, literární, šachové turnaje.
Naše děti se zúčastňují soutěží vyhlášených MŠMT, ARTAMOU, ČMTO,
SUT, CDO, ESERO, šachovými svazy, ostatními domy dětí a zájmovými
organizacemi pracujícími s dětmi .

Výsledky soutěží kde se MDDM zůčastnil
Žáci z výtvarných kroužků se účastnili ve školním roce 2018/19 výtvarné soutěže od
Českého Svazu Zahrádkářů na téma "Moje oblíbená rostlina".
Jedná se o druhou nejstarší celostátní soutěž v České Republice, s velkým ohlasem a
obrovskou účastí. Každá škola může poslat pouze svých 5 nejlepších výtvorů a teprve
z nich odborná porota, složená z pedagogů uměleckých škol a grafiků, vybírá vítězné
práce. Letos celkem ČZS obdržel 2 455 prací. Dvojnásobné umístění našich „
výtvarnic“ v první desítce této soutěže považujeme za velký úspěch.
Ela Krejsová uspěla na 9. místě v kategorii C z 266 ks kreseb a Lenka Stojecová na
10. místě v kategorii B ze 700 kreseb. Vítězkám bylo pogratulováno na vernisáži
závěrečné výstavy 9. června 2019 a od ČSZ obdržely diplomy.

Elektrotechnické kroužky
CANSAT, 7. místo z 11. (vybraných 11 již postoupilo z krajských kol) v celorepublikovém kole
soutěže vyrobených satelitů.
TOP Úspěchy taneční skupiny Rytmus Úvaly v roce 2018/2019
18.- 24.11. 2018 mistrovství světa Latinofestival & Urban Street Dance pořádané světovou
taneční organizací WADF v České republice v centru Babylon v Liberci.
Naše výsledky formace:
1. místo
RI B
Voda, voděnka ….
Mistři světa
2. místoRII DD
Symphony……
Vicemistři světa
4. místoRI A
Tanec v dešti
Naše výsledky sóla:
6. místo po postupu do finále v dětech Anastasia Petrová
15. místo v juniorech
Zuzana Špaková
17. místo v juniorech
Veronika Daníčková
Regionální soutěž Taneční skupina roku v Mostu:
2. místo
RIV A
Grow up
Tereza Rothová
Regionální soutěž CDO v Kladně s postupem na Mistrovství Čech:
1. místo
Hobby ART
RIII B Shadows
Alice Pechová
1. místo
Contemporary II liga RIII A Dark side
Sarah Kubaričová
1. místo
Contemporary II liga RIV A Grow up
Tereza Rothová
2. místo
Hobby ART
RIV C So close
Barbora Stočesová, Kristýna Bredová
3. místo
Street dance
REC Mamacita
David Procházka
Středočeský pohár – regionální kolo v Poděbradech:
1. místo
RII SD - Story without story /malá skupina/ postup na krajské kolo
2. místo
RII DD - Indiáni /formace/
postup na krajské kolo
3. místo
RIII SD - Warriors of science /formace/

Regionální kolo Festivalu tanečního mládí pořádané Svazem učitelů tance:
1. místo
RII
Only love can save us
Anna Poupová
1. místo
RIV A
Grow up
Tereza Rothová
1. místo
RIII street
Warriors of science
Helena Prchalová
1. místo
REC
Mamacita
David Procházka
2. místo
RIB
Červená růžičko
Alena Navrátilová
2. místo
RIV B
Alone in the crowd
Jana Maroušková
2. místo
RII DD
Indiáni
Monika Bukačová
2. místo
RIII DD
Let the beat drop
Tereza Rothová
2. místo
RII street
Story without story
Helena Prchalová
3. místo
RI A
Červánky
Alena Navrátilová
Mistrovství Čech soutěže Taneční skupina roku ART disciplíny Praha - finalisté:
5. místo
RIV A
Grow up
Tereza Rothová
Středočeský pohár – krajské kolo v Mladé Boleslavi - finalisté:
4. místo
RII SD - Story without story /malá skupina/ ze 16
8. místo
RII DD - Indiáni /formace/ z 18
Mistrovství Čech CDO ART disciplíny v Chomutově - finalisté:
1. místo
Contemporary II liga RIV A Grow up
Tereza Rothová – Mistři Čech
3. místo
Extraliga ART
RIV C So close
Barbora Stočesová, Kristýna Bredová
5. místo
Contemporary II liga RIII A Dark side
Sarah Kubaričová
Mistrovství republiky pořádané SUT v Litoměřicích - finalisté:
3. místo
RIV A
Grow up
Tereza Rothová – Druzí vicemistři ČR
5. místo
REC
Mamacita
David Procházka
7. místo
RIV B
Alone in the crowd
Jana Maroušková
Mistrovství republiky dětí a juniorů SUT FTM v České Lípě - finalisté:
4. místo
RIII street
Warriors of science
Helena Prchalová (12)
5. místo
RII DD
Indiáni
Monika Bukačová (5)
6. místo
RII
Only love can save us
Anna Poupová (15)
Mistrovství republiky dětí a juniorů SUT FTM v České Lípě - finalisté:
4. místo
RIII street
Warriors of science
Helena Prchalová (12)
5. místo
RII DD
Indiáni
Monika Bukačová (5)
6. místo
RII
Only love can save us
Anna Poupová (15)
Grandfinále MČR pořádané CDO v Praze Holešovicích:
4. místo
Contemporary II liga RIV A Grow up
Tereza Rothová
5. místo
Extraliga ART
RIV C So close
Barbora Stočesová, Kristýna Bredová
5. místo
Contemporary II liga RIII A Dark side
Sarah Kubaričová
MČR pořádané Českou asociací tanečníků v Jablonci n/Nisou:
Urban Pop Dance formace:
1.místo
RII disko
Indiáni
Monika Bukačová – Mistři rebubliky
Urban Street Dance formace:
1.místo
RII street
Story without story
Helena Prchalová – Mistři
rebubliky
1. místo
RIII street
Warriors of science Helena Prchalová – Mistři rebubliky
Contemporary Ballet skupiny a formace:
2. místo
RI B
Červená růžičko
Alena Navrátilová – Vicemistři ČR
2. místo
RI A
Červánky
Alena Navrátilová – Vicemistři ČR
2. místo
RII
Only love can
Áňa Poupová – Vicemistři ČR
2. místo
RIII A
Dark side
Sarah Kubaričová – Vicemistři ČR
2. místo
RIII
Small team
Weight in Gold
Zuzka Špaková – Vicemistři
ČR
Sólistky Contemporary Ballet - finalistky:
Děti do 11 let:
8. místo Anastásie Petrová
Juniorky do 15 let:
5. místo Zuzana Špaková
7. místo Veronika Daníčková
Dua Contemporary Ballet finalistky:
Děti do 11 let:
1. místo Simona Daníčková, Tereza Cónová – Mistři rebubliky
4. místo Eliška Nevoralová, Kateřina Davidová

Výsledky šachových turnajů:
Šachový turnaj Lysá nad Labem 13/10 2018
hraného jako 1. turnaj základního kola Krajského přeboru mádeže 2018/19
regionu SD – Polabí
Junior Vítek Štěpánek 2. místo z 6 hráčů.
Šachový turnaj Poděbrady 10/112019
O KRÁLOVNU A KRÁLE SYMFONIE PODĚBRADY
hraného jako 2. turnaj základního kola Krajského přeboru mádeže 2018/19
regionu SD - Polabí
Junior Vítek Štěpánek 14. místo a starší žák Vojta Brabenec 35.místo z 40 hráčů.
Šachový turnaj Křinec 24/11 2018
hraného jako 3. turnaj regionálního přeboru mládeže regionu SD-Polabí 2018/19
Junioři Vítek Štěpánek 3. místo a radek Gregor 8.místo z 8.hráčů. Starší žák, Vojta Brabenec 19.místo
z 20ti hráčů.
Šachový turnaj Čelákovice 8/12 2018
O POHÁR STAROSTY MĚSTA ČELÁKOVICE
hraného jako 4. turnaj regionálního přeboru mládeže regionu SD-Polabí 2018/19
Starší žák Vojta Brabenec 18.místo z 30ti hráčů.
Šachový turnaj MDDM Úvaly 23/32019, který jsme pořádali – celkem 69 šachistů.
hraného jako 5. turnaj regionálního přeboru mládeže regionu SD-Polabí 2018/19.
Junior Vítek Štěpánek 2.místo a starší žáci Vojta Brabenec 21. místo, Filip Šebek 23.místo z 26. hráčů.
Šachový turnaj Český Brod 11/5 2019
„O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA“
hraného jako 6. turnaj regionálního přeboru mládeže regionu SD-Polabí 2018/19.
Junior Vítek Štěpánek 2. místo z 7. hráčů.

10. 8 Odborná pomoc
Po řadu let umožňujeme odbornou praxi studujícím pedagogických škol, kteří si doplňují potřebné
vzdělání, pokud můžeme vyhovět z časových důvodů.
Dále je naším úkolem:
Spolupracovat s dalšími školskými organizacemi, zejména metodicky pomáhat organizacím, které se
zabývají volným časem dětí a mládeže a naopak využívat jejich zkušeností
Podporovat mladé talenty v oblasti taneční ,hudební, výtvarné a literární
Podchytit vice klientů z řad problémové mládeže

11. Prevence sociálně patologických jevů
Probíhala průběžně napříč celým spektrem činnosti MDDM. Pro mládež a další zájemce byly uspořádány
tematické akce,
Pravidelně spolupracujeme s komisí prevence kriminality města Úval, s policíí ČR, s městskou policií města
Úval a řadou dobrovolníků.

12. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Jedním z pilířů zlepšování kvality výuky, nastavení bezpečnosti při jednotlivých činnostech,
zvyšování odborných znalostí, jsou pedagogové pravidelně dále vzděláváni. V roce 18/19 proběhla
tato školení:

DVPP
jméno + název
2018
Fíková výtvarný kurz
NIDV pedagog volného času 40h
Sýkora, Bredová (hradí sama), Stočesová
(hradí sama), Kotálová, Veselá,
Olga Procházková, Tvoříme úspěšnou školu
VS 43754791
Jana Krejsová, Komunikace úředník versus
občan VS 218112002 NOVEKO
2019
NIDV C38-09-11-191-13 - Studium
pedagogiky pro pedagogy VČ vykonávající
dílčí přímou pedagog. činnost SPVČ40
(Grünwald, Drábová, Krejsová A., Veselá
Školení hlavních vedoucích táborů YMCA
Krejsová J., Fíková, Prchalová
Tanec bez hranic: Poupová, Maroušková,
Rothová, Pechová

č.faktury

datum

Fa
20180047 6/9 18

hotově
Fa
9818962
Fa
180904

Fa
20/2019
Fa
19010007
Fa
19020056
Fa
TS BEAT UP David Procházka
2019016
Fa
BOZP+PO všichni zaměstnanci
196195
Fa
Periodické školení První pomoc všichni zam. 9333196
Zdravotník zotavovacích akcí (Krejsová J.
Fíková 2x 3000,-Sedliská 2000,- Konečná
Fa
1200,- prodloužení
9333197

3120 (celková
cena 6120)

říjen až
prosinec

3x1350=4050

24/10 18

1400

27/11 18

2.200

15/3 19

5.400

28/1 19

3.600

3/5

13.699

10/6

6.100

24/6

5000

24/6

6500

24/6

9200,-

13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
Letos jsme Českou školskou inspekci neměli.

cena

14. Údaje o výsledcích kontrol
Na základě ustanovení paragrafu 28 č. 320/ 2001 Sb. O finanční kontrole, byla dne
5. 12. 2018 zřizovatelem provedena pravidelná kontrola hospodaření v příspěvkové organizaci MDDM Úvaly
za rok 2017 (předmět kontroly-vedení účetnictví, použití a hospodaření s finančními prostředky, hospodaření
s majetkem, vnitřní směrnice organizace). Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
10/7 2019 letním táboře Ostružno u Jičína
Krajská hygienická stanice podle § 88 zákona č. 258/2000 Předmět kontroly – plnění povinností
stanovených pro pořadatele zotavovacích akcí
Závěry: nebylo zjištěno žádné pochybení.

15. Zpráva o hospodaření
Bude přiložena v lednu 2020 po účetní uzávěrce za rok 2019.

Dne 4. 11. 2019

Mgr. Jana
Krejsová
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